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 В історії кожного народу є імена, які він свято зберігає у своїй 

пам’яті і з великою любов’ю та повагою передає з покоління в 

покоління. Є таке ім’я і в Україні – Тарас Григорович Шевченко. 

Подібного поета Україна не знала, не мала сина, який би так ніжно і 

віддано любив свій народ і так страждав за нього. Саме Шевченко 

зберіг і повернув народу «українську мову». Для кожного українця 

ім’я Шевченка є святим.  

 Щороку світова спільнота відзначає річницю від дня 

народження великого сина України, геніального поета і художника 

Тараса Шевченка. 

 Поетова доля пов’язана з долею поневоленої України. Шевченко 

завжди виступав своїм полум’яним словом на її захист і залишив 

своїм «живим і ненародженим землякам» важливий дороговказ.  

 Гнобителі України не скорили, не змогли зламати волелюбний 

дух патріота, який, знаходячись в неволі, писав: «Караюсь, мучусь, 

але не каюсь» [1]. Піддавалися жорстокій цензурі програми 

Шевченківських концертів, вилучалися зі шкільних програм низка 

його творів, заборонялось читання поезій митця.  Та Шевченко не став 

поетом однієї доби. Він - повсякденний провідник людства. 

 Значення постаті Т.Г. Шевченка для українського народу важко 

переоцінити. Це людина, яка відкрила українській нації двері у 

майбуття. Він є гарантом нашої вічності…  

 Актуальність творчості Шевченка незаперечна, бо кожен 

українець звертається до його творів, до окриляючого слова Кобзаря. 

Для кожного митця ідеї Шевченка є поштовхом для творчості. З 

дитячих років виховується любов до України на відомих творах 

поета.  
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Кожен, хто долучається до творчості митця, по своєму сприймає 

його думки, але те, що мистецтво Т.Г. Шевченка не залишає 

байдужих – неспростовно.  

Творчість Кобзаря давно стала нетлінною часткою буття 

українського народу, а, таким чином, складовою нашого 

національного духу, єдності і віри. 

Творча учнівська та студентська молодь країни постійно 

долучається до відомих творів поета, беручи їх за основу своїх 

художніх витворів мистецтва. 

За останнє сторіччя хореографічне мистецтво України 

відзначилося постановками балетів «Лілея», «Оксана» та «Відьма» за 

мотивами поезії Т.Г. Шевченка. Вони дали змогу глядачеві 

долучитися через пластику тіла, міміку, танцювальну мову, музику до 

жіночих образів великого Кобзаря. 

Цікавою для вирішення хореографічними засобами є балада 

«Утоплена». Вона була написана 8 грудня 1841 року на прохання 

Г. Квітки-Основ’яненка, який сповістив Шевченка про намір 

І. Бецького видати в Харкові альманах. Кобзар відповів на лист: 

«Вибачайте, батечку, що найшлося, те і посилаю, а ―Ганнусю‖ 

сьогодня нашвидку скомпонував, та і сам не знаю, чи до ладу, чи ні. 

Подивіться ви на неї гарненько та й скажіть щиру правду, як 

побачите, що вона дуже вже безецна (бо вона мені так здається), то не 

давайте й дрюкувать. Нехай іде відкіль взялася» [2]. «Ганнусею» 

Шевченко назвав «Утоплену». 

Твір був опублікований в альманасі «Молодик». Але після 

заслання у 1859 році поет зробив декілька виправлень в рядках 

балади. Остаточний варіант «Утопленої» було надруковано в 

«Кобзарі» 1860 року.  

В баладі протиставлено образи матері й дочки. Мати була 

багатою, жила в новій хатині, з парубками пила та гуляла. А дочка 

виховувалася в чужих людей. Коли ж мати постаріла, а дочка виросла 

та стала красунею, мати із заздрощів утопила її і сама загинула. У 

романтичному дусі Шевченко показав смерть Ганниного нареченого, 

який вдався до самогубства, не в змозі далі жити без коханої. В 

«Утопленій» автор стає на позиції народної моралі, показуючи, що 
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розбещеність вбиває в людині всі людські якості, навіть материнські 

почуття. 

Для балад Т.Г. Шевченка характерне те, що всі вони побудовані 

на реальному ґрунті, що в них реалістична основа, фантастичні ж 

мотиви посідають порівняно незначне місце. Фантастика в баладах 

Шевченка фольклорного походження. В них немає страхіть, відсутня 

містика. Цим вони відрізняються від балад його попередників і 

сучасників. 

Отже, виходячи з вищесказаного, доводимо можливість 

застосування ідеї балади «Утоплена» Т.Г. Шевченка в 

хореографічному практикумі курсу «Мистецтво балетмейстера».  
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